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Szegedi Szlovák Önkormányzat

ZAKLADAJÚCA LISTINA CENY
„ZA SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV“
Segedínska slovenská samospráva v zmysle zákona LXXVII. o právach národných a etnických menšín z r. 1993, § 25. b, podľa uznesenia č. 17/2008 (21.IV.) sa rozhodla založiť vyznamenanie. O udelení ceny rozhodla samospráva na základe uznesenia č. 19/2009 (13.VI)
a schválila nasledujúcu zakladajúcu listinu.
Názov vyznamenania: „Za segedínskych Slovákov“.
Cieľ vyznamenania: Uznanie osobností, ktoré sa významne pričinili o zachovanie jazyka,
tradícií a kultúru segedínskych Slovákov a týmto spôsobom ich povzbudiť k ďalšej práci,
ukázať pozitívny príklad tým, ktorí chcú pracovať v záujme segedínskych Slovákov.
Vyznamenanie sa udeľuje každé dva roky takej fyzickej osobe, ktorá v predchádzajúcich
dvoch rokoch vykonávala významnú činnosť zhodujúcu sa s cieľmi vyznamenania, v prvom
rade v oblasti organizovania a realizovania podujatí slovenskej komunity v záujme upevňovania kolektívu. Vyznamenaný nemusí byť členom spoločnosti segedínskych Slovákov a
nemusí byť príslušníkom slovenskej národnosti. Vyznamenaní nemôže byť člen Segedínskej
slovenskej samosprávy resp. osoba, ktorá získala cenu v predošlých piatich rokoch.
Vyznamenanie „Za segedínskych Slovákov“ udeľuje Segedínska slovenská samospráva na
základe odporúčania predkladateľov, ktoré treba predložiť v nominačnom období. Nominačné obdobie, ktoré nemôže byť kratšie ako jeden mesiac ako aj spôsob nominovania vyhlási
Segedínska slovenská samospráva zvyčajným spôsobom (na webovej stránke segedínskych
Slovákov, resp. vyvesením v sídle zboru).
Laureátov môžu nominovať v nominačnom období príslušníci slovenskej komunity v Segedíne, vedenie Spolku segedínskych Slovákov, poslanci Segedínskej slovenskej samosprávy a
občania oslovení prostredníctvom poslaneckého zboru. V návrhu na udelenie ceny navrhovateľ uvedie meno a priezvisko navrhovaného jednotlivca a odôvodnenie návrhu. Návrh treba podať písomne, poštou, alebo elektronicky. V priebehu nominačného obdobia navrhovateľ musí byť identifikovateľní a môže podať len jeden návrh. Listina navrhnutých jednotlivcov
je verejná, ale na nich podaní počet návrhov nie.
O vyznamenaní po nominovacom období sa rozhoduje poslanecký zbor Segedínskej slovenskej samosprávy v rámci zasadnutia v priebehu jedného mesiaca. Udelenie vyznamenania je
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možné len navrhnutým osobám, počet návrhov nie je rozhodujúce. V roku založenia ceny
verejné navrhovacie konanie je možné obísť.
Odovzdanie vyznamenania je 19. júna pri príležitosti zakladania Spolku Segedínskych Slovákov. Cenu podľa možnosti treba odovzdať v rámci jubilejného verejného zasadnutia spolku, alebo v rámci zasadnutia poslaneckého zboru.
S vyznamenaním sa odovzdáva peňažná odmena a pamätná minca v slovenskom jazyku.
Zadná časť obsahuje názov ceny, zakladateľa, rok založenia (2009) a erb zakladateľa. V
prednej časti sú uvedené názov ceny, rok udelenia, meno vyznamenaného po slovensky a
po maďarsky. Grafický plán pamätnej mince obsahuje zakladajúca listina.
O udelení pamätnej mince bude zhotovený slávnostný diplom v slovenčine, ktorý obsahuje
dôvod a číslo udelenia. Textový príklad slávnostného diplomu obsahuje zakladajúca listina.
Peňažná odmena v zakladajúcom roku je netto 50 000 forintov. Daňové a iné poplatky platí
darca. Peňažnú odmenu po odovzdaní vyznamenania laureát dostane v úrade mestskej samosprávy. V nasledujúcich rokoch je platná peňažná odmena z roku 2009, keď sa o tom
Segedínska slovenská samospráva inak nerozhodne. V tomto prípade bude toto rozhodnutie
platné v nasledujúcich rokoch.
Grafický plán pamätnej mince: Minca striebrený, priemer 4,2 cm.
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Príkladný text slávnostného diplomu: Tento dokument potvrdzuje, že v r. (dátum udelenia)
udelila Segedínska slovenská samospráva cenu „Za segedínskych Slovákov“ (meno laureáta
po slovensky, za ním v zátvorke nosná verzia) za (odôvodnenie po slovensky). O udelení
ceny rozhodla samospráva uznesením č. (číslo uznesenia o udelení). V Segedíne (dátum).
(Podpis)

Tomáš Račko v. r.
podpredseda
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